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 اسماعیلر می یجواد حاجدکتر سید

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 21/1/2332تاریخ تولد: 

 محل تولد: تهران

 تحصیالت: تخصص قلب و عروق

 رتبه علمی: دانشیار

 

 سوابق تحصیلی

 (1531)دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه تهران  .1

 (1531)دانشگاه علوم پزشکی ایران  از دکترای تخصصی قلب و عروق .2

 کنون( تا 1531بهمن )دانشگاه علوم پزشکی ایران  علمیعضو هیت  .5

 

 سوابق اجرایی

 (کنون تا 1532)دانشگاه علوم پزشکی ایران ریاست  .1

 بیمارستان فیروز آبادی به مدت یازده سال  CCUریاست بخش قلب و  .2

فیروزآبادی  درمانی و آموزشی مرکز طرح مجری هیأت در دانشگاه محترم ریاست منتخب عضو .5

(13/7/77) 

 (23/12/1573 تا 21/11/1573) مکه مکرمه در رهبری معظم مقام بعثه با همکاری .7

 (1513تا  1511)  اکرم رسول بیمارستان   CCU  و قلب بخش ریاست .3

 (1513 تا  1513) ایراندانشگاه علوم پزشکی  پزشکی دانشکده رئیس .3



2 
 

 (1517 تا 1513زشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از )معاونت آمو .7

 (1532تا  1513)مشاور معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ادغام دانشگاه تا زمان انتزاع  .1

 (3/1532 تا 1/1532) علوم پزشکی ایرانمدیر گروه داخلی دانشگاه  .3

 (کنون تا 1532) شورای دانشگاه عضو .11

 (3/1532 تا 1/5/1532) دانشگاه مداوم آموزش دبیر .11

 (7/11/1532) تهران شهر سالمت راهبردی شورای عضو .12

 (27/2/1535) مترقبه غیر حوادث در درمان و بهداشت کارگروه رئیس .15

 (7/11/1535)آموزش  عرصه های برترین انتخاب جشنواره اولین داور .17

 (22/12/1535) خود امر تحت دانشگاه انتخابات اجرائی ستاد رئیس .13

 (3/5/1537) منکر از نهی و معروف به امر شورای رئیس .13

 (21/7/1537پزشکی ) اخالق عالی شورای عضو .17

 (51/3/1537) کشور پزشکی علوم هایدانشگاه( ع)عترت و قرآن جشنواره بیستمین اجرایی ستاد رئیس .11

 

 سوابق علمی

 های پژوهشیطرح 

بر کاهش  1رسپتور نوع  2آنتی بادی آنژیوتانسین   با   بررسی اثرات نانوذرات طالی تزیین سطح شده .1

 .بالغ  Rat در    قلب   آسیب ناشی از ایسکمی 

 و الکتروفیزیولوژیکی  رفتاری، فاکتورهای بر متفورمین و جمفیبروزیل داروی دو همزمان اثر بررسی .2

 نر موشهای در قلبی  ایست مدل در مغزی نورونهای آندوپالسمی شبکه استرس-اتوفاژی مسیر ملکولی

 .شده دیابتی

 طی در رجایی شهید قلب بیمارستان در Aortic valve sparing surgeryجراحی  عمل نتایج بررسی .5

 .گذشته سال 12

 بر تاکید با آنژیوژنز مسیر در دخیل های ژن بیان بررسی" عنوان با (PhD) تخصصی دکترای نامه پایان .7

 آن تغییرات و صحرایی موش قلب نارسایی مدل در SEMA-5E-PlexinD1-VEGF سیگنالینگ مسیر

 .مزانشیمی بنیادی های سلول تزریق از پس
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 SEMA-5E-PlexinD1 سیگنالینگ مسیر بر تاکید با آنژیوژنز بر مزانشیمال سلولهای پیوند اثر بررسی .3

 .نر صحرایی موشهای قلب نارسایی مدل در

 التهابی ضد و التهابی های سیتوکین تغییرات میزان بر مدتومیدین S انانتیومر انفوزیون تاثیرات مطالعه .3

 .باز قلب جراحی اعمال در

 هب کننده مراجعه قلبی مادرزادی های ناهنجاری به مبتال بیماران در شایع کروموزومی اختالالت بررسی .7

 . High resolution karyotyping روش از استفاده با رجائی شهید قلب بیمارستان

 توام اطفال قلب مادرزادی بیماریهای جراحی در التهابی های سیتوکین بر اسید ترانگزامیک تأثیر بررسی .1

 .1535 سال در رجائی شهید بیمارستان در ریوی قلبی پس بای با

 

 لیفاتتأ 

 های قلب جهت دانشجویان پزشکیتازه :تألیف کتاب

 

 فارسی تمقاال 

پرفیوژن ر-ید بافتی و بهبود عملکرد کلیوی در ایسکمیئمالون دی آلداثر مهاری سیمواستاتین بر " .1

 " .مدل موش های صحرائی نردر  کلیوی

 .کامران دولتشاهی، مرجان عجمی، حمیدرضا پازکی طرودی، سیدجواد حاجی میراسماعیل

 ".رپرفیوژن -ایسکمی از ناشی کلیه حاد نارسایی در اکسیداتیو استرس بر 5 امگا چرب های  اسید اثر" .2

 .132 -133 :(1532) 7مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 

 طرودی، پازکی رضا حمید جاودان، غالمعلی نمازی، نسیم داودی، حسین سید میراسماعیل، حاجی جواد سید

 .عجمی مرجان

 

 انگلیسی تمقاال 

1. ATP-dependent potassium channels are implicated in simvastatin pretreatment-induced 

inhibition of apoptotic cell death after renal ischemia/reperfusion injury. 

Dowlatshahi K, Ajami M, Pazoki-Toroudi H, Hajimiresmaiel SJ. Med J Islam Repub 

Iran. 5112 Mar 11;591191. eCollection 5112. 
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5. Beneficial Effects of Coenzyme Q11 Supplementation on Lipid Profile and Interleukin-6 

and Intercellular Adhesion Molecule-1 Reduction, Preliminary Results of a Double-blind 

Trial in Acute Myocardial Infarction. 

Mohseni M, Vafa M, Zarrati M, Shidfar F, Hajimiresmail SJ, Rahimi Forushani A. Int J 

Prev Med. 5112 Aug 7;6176. doi: 110111615111-71150165161. eCollection 5112. 

 

6. Caffeine Treatment Prevented from Weight Regain after Calorie Shifting Diet Induced 

Weight Loss. 

Davoodi SH, Hajimiresmaiel SJ, Ajami M, Mohseni-Bandpei A, Ayatollahi SA, 

Dowlatshahi K, Javedan G, Pazoki-Toroudi H. Iran J Pharm Res. 5111 

Spring;16(5):717-11. 

 

1. Effects of Coenzyme Q11 Supplementation on Serum Lipoproteins, Plasma Fibrinogen, 

and Blood Pressure in Patients With Hyperlipidemia and Myocardial Infarction. 

Mohseni M, Vafa MR, Hajimiresmail SJ, Zarrati M, Rahimi Forushani A, Bitarafan V, 

Shidfar F. Iran Red Crescent Med J. 5111 Oct 2;16(11):e16166. doi: 

1102115/ircmj.16166. eCollection 5111 Oct. 

 

2. The effects of cranberry juice on serum glucose, apoB, apoA-I, Lp(a), and Paraoxonase-1 

activity in type 5 diabetic male patients. 

Shidfar F, Heydari I, Hajimiresmaiel SJ, Hosseini S, Shidfar S, Amiri F. J Res Med Sci. 

5115 Apr;17(1):622-61. 

 

6. Plasma oxysterol level in patients with coronary artery stenosis and its changes in 

response to the treatment with atorvastatin. 

Pordal AH, Hajmiresmail SJ, Assadpoor-Piranfar M, Hedayati M, Ajami M. Med J Islam 

Repub Iran. 5112 Mar 11;591195. eCollection 5112. 

 

7. Adult obesity: a review of Predictors of Success in an Intervention Program for the 

Treatment of adult Obesity. 

Alimoradi M, Abdollahi M. Hajifaraji M,  Marjan Ajami, Seyed Javad Hajimiresmail, 

Antoni Sureda 6. Archives of Medical Research, 5116. 

 

 هاپایان نامه 

بررسی نتایج تست ورزش با تالیوم و "میراسماعیل با موضوع  یپایان نامه آقای دکتر سیدجواد حاج .1

جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته قلب و عروق،  "مقایسه نتایج آن با آنژیوگرافی کرونر

 .1531سال 



5 
 

ات نوار قلبی بانوان ورزشکار بررسی فراوانی تغییر" با موضوع برآبادی الله حاکمیدکتر خانم پایان نامه  .2

 .1512 -1511سال  های داخلی،تخصصی بیماریجهت دریافت درجه دکترای  "ایحرفه 

بررسی شیوع نارسائی "با موضوع  مرادی صلوات و آقای دکتر فریدون آشنائیعلی پایان نامه آقای دکتر  .5

جهت  "بیمارستان فیروز آبادی( CCUبیمار در بخش  111قلبی به دنبال انفارکتوس حاد قلبی )بررسی 

 .1577 -1575سال  عمومی، پزشکیدریافت درجه دکترای 

بررسی ارتباط هیپرگالیسمی استرسی با مرگ "با موضوع  آقای دکتر مجید رجائی گلسفیدیپایان نامه  .7

 -1517سال  عمومی، پزشکیجهت دریافت درجه دکترای  "حاد میوکارد و میر در بیماران انفارکتوس

1513. 

بررسی میزان شیوع مرگ و میر در بیماران با "با موضوع  آقای دکتر گرجی محمدیپایان نامه  .3

 پزشکیجهت دریافت درجه دکترای  "311-بیمارستان فیروزآبادی CCUانفارکتوس حاد قلبی در 

 .1573 -1577سال  عمومی،

بررسی مقایسه ای شیوع "با موضوع  فاطمه عسگریدکتر و خانم  عذرا خانبابائیدکتر  خانمپایان نامه  .3

جهت دریافت درجه دکترای  "1577و1537سنی بیماران مبتال به انفارکتوس حاد قلبی در سال های 

 .1573 -1575پزشکی عمومی، سال 

بررسی "با موضوع  سید عباس موسوی و آقای دکتر رامبد سلطانشاهی سیرچیپایان نامه آقای دکتر  .7

 "1533-73های شیوع عوارض مکانیکی انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان فیروزآبادی در سال

 .1573 -1573سال  عمومی، پزشکیجهت دریافت درجه دکترای 

بررسی شیوع تظاهرات بالینی انفارکتوس حاد قلبی در "با موضوع  خانم دکتر مژگان کریمیپایان نامه  .1

جهت دریافت درجه دکترای  "71-73بیمارستان فیروزآبادی سال های  CCUمراجعه کنندگان به 

 .1573 -1573سال  عمومی، پزشکی

با موضوع  و خانم دکتر معصومه عباسی خانم دکتر فریبا قاسمیزهره ملکی، دکتر  خانمپایان نامه  .3

های های ایسکمیک قلبی در افراد هیپرتانسیو در بیمارستان فیروزآبادی در سالبررسی شیوع بیماری"

 .1573 -1573سال  عمومی، پزشکیجهت دریافت درجه دکترای  "73-75

بررسی شیوع علل ادم "با موضوع  میترا آریانپورمعصومه کرمی متقی و خانم دکتر دکتر  خانمپایان نامه  .11

 پزشکیجهت دریافت درجه دکترای  "1572-73های های فیروزآبادی در سالحاد ریه در بیمارستان

 .1573 -1573سال  ،عمومی
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ای شیوع بررسی مقایسه" با موضوع خدا و آقای دکتر غالمرضا حاتمیحمد عبدمپایان نامه آقای دکتر  .11

-آتروسکلروز در بیماران مبتال به آنژین صدری ساکن در شمال و جنوب تهران بین سالعوامل خطرساز 

)ص(، های حضرت رسول اکرمدر بیمارستان قلب شهید رجایی، بیمارستان 1577الی  1573های 

 .1571 -1577سال  ،عمومی پزشکیجهت دریافت درجه دکترای  "شهدای هفتم تیر و فیروزآبادی

بررسی میزان شیوع انفارکتوس خلفی "سید علیرضا حسینی موسی با موضوع پایان نامه آقای دکتر  .12

های ویژه قلبی های مراقبتدر بخش Qحقیقی در بیماران بستری با تشخیص انفارکتوس بدون موج 

جهت دریافت درجه " 1577-71های فیروزآبادی، حضرت رسول و شهدای هفتم تیر در سال بیمارستان

 .1573 -1571سال  تخصصی رشته داخلی،

تعیین ساعت بروز انفارکتوس قلبی حاد در طول "سید شاهین سیف با موضوع پایان نامه آقای دکتر  .15

" 1571)ص(، فیروزگر و هفتم تیر در سال های فیروزآبادی، رسول اکرمساعات شبانه روز در بیمارستان

 .1573 -1571سال  ،عمومی پزشکیدکترای درجه جهت دریافت 

بررسی فراوانی ترومبوز وریدهای عمقی در فصول مختلف "فاطمه نصری با موضوع دکتر  خانمپایان نامه  .17

" )ص(در بیمارستان رسول اکرم 1571-15های سال در بیماران بستری شده با این تشخیص در سال

 .1517 -1513سال  پزشکی عمومی،جهت دریافت درجه دکترای 

ای در موارد شناخته شده تعیین شیوع دردهای سینه"داود لکستانی با موضوع پایان نامه آقای دکتر  .13

)ص( از پروالپس دریچه میترال در بیماران مراجعه نموده به درمانگاه قلب بیمارستان حضرت رسول

 .1515 -1512سال  ،عمومی پزشکیجهت دریافت درجه دکترای " 23/12/11تا  1/1/11تاریخ 

بررسی فراوانی فیبریالسیون دهلیزی در بیماران "پایان نامه آقای دکتر حمید شریف زاده با موضوع  .13

جهت دریافت  "1511مبتال به بیماری انسدادی مزمن ریوی بستری در بیمارستان رسول اکرم در سال 

 .1517 -1515، سال عمومی پزشکیدرجه دکترای 

بررسی فراوانی بروز انفارکتوس میوکارد در "معصومه نیک عیش با موضوع دکتر  خانمپایان نامه  .17

-15های )ص( طی سالمبتالیان به لوپوس اریتماتوی سیستمیک بستری در بیمارستان رسول اکرم

 .1513 -1517عمومی، سال  پزشکیجهت دریافت درجه دکترای  "1511

بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتال به "سید محمد هاشمی با موضوع پایان نامه آقای دکتر  .11

 "1512های ویژه قلبی بیمارستان حضرت رسول اکرم در سال سکته قلبی بستری در بخش مراقبت

 .1513 -1517عمومی، سال  پزشکیجهت دریافت درجه دکترای 



7 
 

 Precipitating)ای بررسی فراوانی عوامل زمینه"پریسا کریم خانی با موضوع دکتر  خانمپایان نامه  .13

Factor) های کرونر بیمارستان رسول پیش از بروز انفارکتوس قلبی در بیماران بستری در واحد مراقبت

 .1513 -1517عمومی، سال  پزشکیجهت دریافت درجه دکترای  "1515اکرم )ص( در سال 

الکتروکاردیوگرافیک )در بررسی فراوانی تغییرات "حسن حصاری فرد با موضوع پایان نامه آقای دکتر  .21

)ص( از بیماران مبتال به هایپرلیپیدمی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم استراحت( در

 .1513 -1513عمومی، سال  پزشکیجهت دریافت درجه دکترای  "15-13سال های 

 

 تقدیرنامه ها 

  .اس. ام بیماران از حمایت درخصوص بابایی حسن سید طرف از تقدیرنامه دریافت .1

 .پزشک روز مناسبت  به ملت بانک مدیرعامل معاون فرشاهین ناصر طرف از تشکر و تبریک تقدیرنامه، دریافت .2

 (.11/11/73  ) اسالمی کشورهای سران اجالسیه برگزاری در زحمات از قدردانی و تشکر دریافت تقدیر نامه .5

 خصوص در  پزشکی و درمان ، بهداشت وزارت بسیج فرمانده یوسفی صیاد دکتر از تبریک پیام دریافت .7

 (.25/3/32) ایران پزشکی علوم دانشگاه ریاست سمت به انتصاب

 کمیسیون عضو  و بهارستان و کریم رباط های شهرستان مردم نماینده نکو ابراهیم از سپاس لوح دریافت .3

 (.17/11/35) اسالمی شورای مجلس اقتصادی

 عمومی بخش  حسابداری نظام کارگیری به و سازی پیاده اهداف پیشبرد درخصوص تقدیرنامه دریافت .3

(21/11/35.) 

 خانه و دانش شهرك  درمانی بهداشتی مرکز عملکرد خصوص در سیاری اکبر علی دکتر از تقدیرنامه دریافت .7

 (. 7/3/37) سالمت اولیه های  مراقبت ارتقاء و تأمین برنامه در ارزشمند های فعالیت و زرنان بهداشت

 کمیسیون عضو  و بهارستان و کریم رباط های شهرستان مردم نماینده نکو ابراهیم از سپاس لوح دریافت .1

 (.23/3/37) اسالمی شورای مجلس اقتصادی

دکتر باقر الریجانی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در  از سپاس لوح دریافت .3

 (.22/7/37) و دانشکده های علوم پزشکی کشوربرگزاری اجالس معاونین آموزشی دانشگاه ها 

 روزی شبانه  درمانی بهداشتی مراکز اندازی راه ژه پرو مراحل گزارش خصوص در تقدیرنامه دریافت .11

(11/1/37.) 
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 در همکاری خصوص  در دارو و غذا سازمان رئیس و وزیر معاون دیناروند رسول دکتر از تقدیرنامه دریافت .11

 (.17/3/37) امروز دنیای در غذا سالمت و ایمنی تهدیدات روزه یک همایش




